
DROOGMAKING DER ZUIDERZEE 

xon~E O~SCKt~DE~IS. 

Reeds v66r 1849 is door eenige schrijvers op de wenschelijkheid 
gewezen van de droogmaking der Zuiderzee. In  1849 leverde de 
ingenieur, van Diggelen een voorloopig ontwerp tot bedijking en 
droogmaking der Zuiderzee, der :Friesehe wadden en der Lauwerzee. 
Yergeleken met zijn omvang werd dit ontwerp weinig besproken; 
wel zag men er dadelijk bet kolossale van in op waterbouwkundig 
en her donkere der uitvoering op finantieel gebied, doeh reel verder 
is ' t n i e t  gekomen. Uit een waterbouwkunaig oogpunt was her voor- 
loopig ontwerp nevelachtig ; uit eenflnantieet oogpun~ was her duister. 

Heeft dit ontwerp dus weinig waarde, om er toe te komen op 
welke wijze de indijking der Zuiderzee zal moeten plaats hebben, 
zeer stellig heeft ' t  de groote verdienste, de attentie meer op die 
zaak gevestigd en eenigzins gehouden te hebben. 

In  1866 verscheen eerie ,Proeve  van een ontwerp tot afsluiten, 
nindijken, droogmaken en in eultuur brengen van een gedeelte der 
,Zuiderzee, door den Inspecteur 5. A. Beijerinek", bewerkt op voorstel 
van de te Amsterdam gevestigde 1%derlandsehe maatschappij veer 
grondkrediet. I-let is het gedeelte der Zuiderzee gelegen ten zuiden 
der ontworpen afsiuitingslijn E n k h u i z e n m U r k q K a m p e n ,  hetweik 
de heer Beijerinck voorstelt droog te maken. (~) 

Deze , ,Proeve" is door de commissarissen en direeteuren der 
1%derlandsehe maatsehappij veer grondkrediet tot toeliehting over- 
gelegd bij hun verzoeksehrift dd. 11 Julij 1866 ann Z. ~[. den 
Koning,  waarin zij eerbiedig verzoehten in kennis te worden gesteld: 

, lo. Of het in 't algemeen in de bedoeling der Regering ligt 
de indijking en droogmaking van her zuidelijk deel der Zuiderzee 
door particuliere kraehten te doen tot stand brengen. 

,2o. Of de Regering, bij bevestigende beslissing op her eerste 

(*) Hicrna is de droogmakiug der Ztfiderzce min of meet uitgebreid behandeld 
o. a. door: Opperdoes Alewijn (1866); H. Linsc(1866), Een Polderwerker (1866), 
Drie leden van de 2e afdeeliug van de Maatschappij van Landbouw ea Veeteelt iu 
Friesland (1867), T. J. Stieltjcs in de Economisg (1867). 
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punt, bereid is het te doene vcrzoek om koncessie in overweging 
te nemen, en, omtrent de nader vast te stellen voorwaarden, 
met requestranten in overleg te treden." 
Hierop is door den minister Heemskerk dd. 28 Augustus 1866 

een raad van den waterstaat ingesteld om te onderzoeken: 
,,lo. Of de uitvoering van het plan tot her afsluiten, indijken, 

droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee 
in de hoofdtrekken door den inspecteur 5. A. Beijerinck ont- 
worpen, mogelijk is; en zoo ja ,  

,2o. Of die uitvoerin~ aan particulieren kaa worden overgelaten, 
dan wel, of de daarbij betrokken belangen eene uitvoering van 
staatswege aanraden." 
Deze rand bestaat uit de volgende leden: 
F. W. Conrad, hoofdinspeeteur, als voorzitter; I=[. F. Fijnjevan 

Salverda, inspeeteur in de le inspectie; J. G. van Gendt, hoofd- 
ingenieur in ~oordholland; W. C. P. baron van Reede van Outs- 
hoorn, hoofd-ingenieur in Utrecht; Shr. J. Ortt van Schonauwen, 
hoofdingenieur in Gelderland; 51. 5. van der Lee, hoofdingenieur 
in Overijssel; en C. J. Bolten, hoofdingenieur in Friesland. Verder 
J. M. F. Wellan, ingenieur te Utrecht, als Seeretaris. 

De Rand werd gemagtigd, zieh voor het hem opgedragen onder- 
zoek in betrekking te stellen met de HH. J'. A. Beijerinck en T. 
ft. Stieltjes, en werd verzocht zijn rapport zoo spoedig als bij eene 
naauwgezette behandeling mogelijk is,  ann den minister van 
Binnenlandsehe Zaken uit te brengen. 

Den in October 1866 werd de Raad door den minister van Binnen- 
landsche Zaken uitgenoodigd, om de directie der Nederl. maatsch. 
van grondkrediet voor her hem opgedragen onderzoek te hooren, 
en ontving de Rand tevens de opdragt, om al de besturen, die het 
meest bij de onderneming zijn betrokken, zooveel mogelijk in de 
gelegenheid te stellen, hunne besehouwingen omtrent her plan te 
doen kennen. 

Volgens zijne mededeeling heeft de Rand ann die magtiging, 
uitnoodiging en opdragt voldaan. 

Ofsehoon de antwoorden van de te hooren besturen door 
Gedeputeerde Staten der betrokken provineien nog niet alle waren 
ingezonden, heeft de Rand gemeend de mededeeling zijner beschou- 
wingen on zijner meening niet te mogen laten wachten, doch heeft 
die in een Voorloopig Verslag dd. 15 ~[ei 1867 opgenomen en 
aan den Minister van Binnenlandsehe Zaken ingediend, om zoo 
nuttig, dit verslag later te wijzigen ot nan to vullen. Dit verslag 
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waarbij de ,Proeve" van den heer Beyer]nek zoo na mogelijk op 
den voet is gevolgd, is door Z. E. den Minister van Binnenl. Zaken 
medegedeeld ann de directie der Nederlandsche maatsehappij 
voor grondkrediet, benevens aan de heeren $. A. Beyerinck en 
T. J. Stieltjes. Van de zijde dezer drie laatsten zijn bedenkingen 
gemaakt tegen dat voorloopig versZag, welke opgenomen zijn: 

a. In eerie memorie van den heer J. A. Beyerinck ter beantwoording 
van het voorloopig versl~g. 

b. In eene memorie van de Nederlandsehe maatsehappij voor 
grondkrediet, ingediend aan Z. E. den Min. van Binnenl. Zaken. 

c. In een rapport van den heer T. J. Stieltjes aan de Nederlandsche 
maatschappij voor grondkrediet ingezonden. 

De hiervoor reeds genoemde stukken namelijk: 
I. Yerzoekschrift ann Z. M. den Koning, van de Neder]andsche 

maatsehappij voor grondkrediet 11 $ulij 1866. 
II .  ¥oorloopig verslag door den Rand van den Waterstaat 

uitgebragt. 
HI.  Memorie van den heer J. A. Beyerinck ter beantwoording 

van her voorloopig verslag. 
IV. Mcmorie van de Nederlandsehe maatschappij voor grondkrediet, 

ingediend nan Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken. 
¥.  Rapport naar aanleiding van het voorloopig verslag van den 

Rand van den Waterstaat door T. ft. Stieltjes. 
en bovendien: 

YL Een verslag van de heeren T. J. Stieltjes en W. Beyerinek 
betreffende de gedane boringen in her droog te maken 
gedeelte der Zuiderzee. 

VII.  Yerslag betreffende her seheikundlg en landbouwkundig onder- 
zoek van de monsters aarde uit de Zuiderzee, verkregen 
door de boringen der heeren Stieltjes en Beyerinck, door 
dr. ft. M. van Bemmelen. 

benevens : 
¥ I ~ .  :Eerie verklaring van platen, zijn dit jaar opgenomen in gga 

boek onder den titel van: 
~Droogmaking van het Zuidellijk gedeelte der Zuiderzee. Yerza- 

reeling van offieieele bescheiden uitgegeven door de Nederlandsche 
maatsehappij voor grondkrediet, t e ' s  Gravenhage bij gebr. 5. en 
H. van Langenhuysen/'  

Bij beschikking van den Minister van B~nneulandsehe Zaken 
van den 29 sten October 1867, werd de Raad van Waterstaat aangevuld 
met de volgende heeren: 
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C. Brun]ngs, thans inspeeteur in de 1 ~te inspeetie, jhr. 5. R. T. Ortt, 
thans hoofd-ingenieur in Noordholiand, P. J. H Hayward, thans 
hoofd-ingenieur in ]~riesland. 

Achtervolgens waren bij den Ruad de antwoorden der besturen, 
die het meest bij de onderneming zijn betrokken ingekomen en 
wel: die van Friesland op 7 ~[aart 1867; Overijssel op 17 Julij 
1867; Gelderland op 19 ~[aart 1867; Utrecht op 7 Mei 1867 en 
Noordholland op 14 Augustus 1867. 

Bij het eindverslag van den Raad uitgebragt 20 April 1868 zijn 
die antwoorden als bijlagen opgenomen; in dit verslag is ook het 
gevoelen van den Raad omtrent de beschouwingen in deze bijlagen 
gesteld, meegedeeld; tevens komen daarin voor: 

Gevoelen van den Rand omtrent de memorie van den heer 
J. A: Beyerinck; 

Gevoeten van den Raad omtrent her rapport van den heer 
T. J. Stieltjes; 

Antwoord van den Raad op de memorie van de ~ederlandsche 
maatsehappij voor grondkrediet; 

Verslag van den Raad betreffende de gedane boringen en het 
scheikundig en landbouwkundig onderzoek der opgeboorde gronden; 

Zamentrekking en eindadvies van den Raad. 

De inhoud der ,,Proeve" is alzoo tot nu de spil geweest, waar 
alles om draaide; zij is daardoor onafscheidelijk van de genoemde 
officieele stukken. 

Bij her publiek schijnt de ,,Proeve" welkom te zijn geweest, 
want, verschenen in 1866, leverde zij in 1867 haar derden druk. 
Trouwens het onderwerp, d a t e r  in behandeld wordt, de aanwinst 
zoo mogelijk eener nieuwe provincie ter grootte van ongeveer 195,000 
bunders, is dan ook van zoo gewigtigen aard, dat het, als 
't  ware, ieder Nederlander meer of rain moest bezig houden. 

Het onderzoek tot beoordeeling of 't in her alge~neen belang nuttig 
is een groot gedeelte der Zuiderzee droog to maken, waarbij een 
bestaande toestand ophoudt en door een anderen vervangen wordt, 
is dus in 't algemeen, doch bijzonder voor Nederland een hoogst 
gewigtig werk. 

Bij zulk eene beoordeeling treden verschillende regten en belangen 
op den voorgrond, die in meerdere of mindere mate bij de zaak 
betrokken zijn; deze zijn naar onze meening: 
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a. de Waterbeuwkunde ; 
6. de Handel; 
e. de Landbouwkunde; 
d. her ]~inantiewezen; 
e. de Staatkunde en 
f i  her Krljgswezen. 
Uit hun oogpunt moet de zaak bezlen worden; met het oog op 

hun regt en hun belang moet de zaak doordaeht en beoordeeld 
worden, en wanneer dat naauwkeurig en met beleid gedaan is, dan 
moeten de kleinere regten of belangen voor de grootere wijken, 
juist zooals her bijzonder veor bet algemeen belang moet plaats 
maken. Men verkrijgt dan eene concrete voerstelling der voor- en 
nadee]en, die men tegen elkander moet wegen. Zijn de nadeelen 
zwaarder, men late deze droogmaking achterwege. Leggen 
daarentegen de voordeelen meer gewigt in de sehaal, men trachte 
her werk zoo goed en zulnig mogelijk tot stand te brengen. 

Zd6 ongeveer moet naar enze meening de grondgedachte van 
ieder beoordeelaar zijn. 

OEDEELTELIJKE BEOORDEELING, 

Mogelijkheid Thans zal her zaak zijn de , P r o e v e " ,  de versIagen en rapporten 
der uitvoering, benevens de droogmaking zelve in ' t  kort nader te beschouwen. 

A1 de beoordeelaars, waaronder ook de Raad van den Water- 
staat, zijn ' t e e n s ,  dat, uit een waterbouwkundig oogpunt, de 
uitvoering der droogmaking enz. van het zuidelijk deel der Zuider- 
zee, mogefijk is in een betrekkelijk klein getal b. v. 8 ~ 12, wel- 
]igt 14 jaren. Trouwens, wanneer men in aanmerking neemt de 
belangrijke werken, welke in ons land en ook in andere landen 
op waterbouwkundig gebied zijn tot stand gebragt, en de hulp- 
middelen van de stoommachines benevens de ervaring tier ingenieurs 
in acht neemt, behoeft men aan de mogelijkheid der uitvoering ook 
volstrekt niet te twijfelen. 

Hoofdvoor- De hoofdvoorwaarde van her ontwerp der droogmaking is her 
waardem vrij|aten van den uitloop des IJssels door of nabij hare tegenwoor- 

dige uitmonding. Over deze hoofdvoorwaarde bestaat tussehen den 
Rand van den Waterstaat en de heeren Beijerinek en Stieltjes thans 
geen nadeelig versehil meer. 

De heeren Beijerinck en Stieltjes hebben op goede gronden be- 
toogd, dat zoowel lilt een technisch als finanti~el oogpunt, de 
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Igssel buiten de droogmaking meet blijven, terwijl de Raad van 
den Waterstaat  hiermede niet geheel instemt; zijn eind-advles is 
echter zonder voorbehoud en luidt als volgt:  , dat hoewel het al- 
,gemeen belang eene droogmaking van de geheele Zuidemee in 
, ve l e  opzigten wensehelijk kan doen achten, her eehter raad- 
, zaam is,  zieh tot het Zuidelijk deel te bepalen, zooals dit door 
n den heer Beijerinck ontworpen is ."  

En waarlijk, wanneer men de bezwaren nagaat ,  verbonden op 
teehnisch ell finantieel gebied nan eerie insluiting van den I $ s s e t , -  
die des winters somtijds 4000 ~ 5000 kub. el water vermengd met 
slib en ijs per seeonde afvoert en,  hetzij met behoud van vrije 
lozing, hetzij met behulp van uitwateringswerken in zee meet 
storten, en wanneer men daarbij bedenkt de onzekerheid van 
welslagen, dan komt men tot de overtuiging, da the t  opnemenvan 
den IJ'ssel in de droogmaking zeer .onraadzaam, ja welligt onver- 
antwoordelijk zou zijn. 

Hoewel de Raad aaast  zijn kantschrift , Hoofdvoorwaarden ", de 
voltooijing van her thans in uitvoering zijnde Noordzee-kanaal heeft 
gesteld, kan deze voltooijing toeh niet met regt eeae hoofdvoorwaarde 
van her ontwerp i n de , P roeve"  bedoeld, genoemd worden,  omdat 
bij het aehterwege blijven der legemooordige doorgraviag, de droog- 
making noch technisch noch finantieel benadeeld wordt ,  integendeel 
bet zou haar  voordeelig kunnen zija. lCkl zou her hoogst wen- 
sehelijk zijn, dat de aanleg van he~ Noordzeekanaal op ruirner *ohaal 
met groote boezeln in her ['f'ijkermeer en de droog~naking der Zuiderzee 
tog dgne zaak werden vereenigd, ten einde nan de Noordzee be- 
hoorlijk ruime uitwatering-sluizen te kunnen bouwen, om daardoor 
eene tweede ge]egenheid tot waterlozing te bekomen. 

:En ook uit een handelsoogpunt,  zou het gunstig zijn, de twee 
ondernemingen te vereeaigea. I a  't  algemeen toch, meet men zorgen 
de scheepvaart zoo weiaig mogelijk te belemmeren en her noodeloos 
klimmen en dalen of her noodeloos sehutten te vermijden, waardoor tijd, 
arbeid en kosten gespaard worden. Her spreekt,  dat her ~oordzee- 
kaaaal dan op zulke ruime afmetingen moest aangelegd worden,  
dat de stroom en de verlaging van den waterspiegel niet nadeelig 
werden veer  de scheepvaart. 

rigging van De algemeene rigting van den afsluitdijk is van Enkhuizen naar 
afshtitdijk. Kampen;  in de bijzonderheden der rigtiag is men ' t  hog niet eens. 

De heeren Beijerinck en Stieltjes willen den dijk laten sluiten nan 
de zuidzijden van Urk ca Sehoklaad, terwijl de Raad deze eilaaden 
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geheel benoorden en vrij van den dijk wil laten. Heeht men den dijk 
nan de ei!anden vast,  dan heeft men daar twee punten van waar 
men naar weerszijden kan uitwerken. De eilanden kunnen dan 
dienen to t  dep6ts van materialen, huisvesting van personeel en 
werklieden en zij kunnen tevens den dijk gedeeltelijk beschermen; 
van de andere zijde wordt opgemerkt, dat aehter deze eilanden 
veilige ligplaatsen veer sehepen worden aangeboden, die wanneer 
de eilanden nan de dijken worden gehecht, direct gedeeltelijk zullen 
vervallen en later door verzanding en aanslibbing zullen verloren 
gaan. 

Daar de dijk zeer wel kan uitgevoerd worden zonder aanhechting 
aan de eilanden, en deze toeh als depSts enz. kunnen gebruikt 
worden, en omdat het hoogst wensehelijk is, dat de schepen be- 
hoorlijke sehuil- en ligplaatsen benoorden den ann te leggen dijk 
bij iedere windrigting aantreffen, zoo zullen de eilanden meer 
dienst doen aan de scheepvaart, wanneer men ze los van den af- 
sluitdijk laat, dan zij zouden doen in her belang van den afsluitdijk, 
zoo ze aan dezen werden vastgehecht; dus moeten in overeenstem- 
ruing met de meening van den Rand, de eilanden Urk en Sehok- 
land buiten den afsluitdijk blijven. 

De strekking van don dijk kan dan zijn van Enkhuizen naar 
een punt bezuiden den zuidelijken dam van het Keteldiep in eene 
algemeen zuidwaarts gebogen rigting, om de zandgronden zooveel 
dit nuttig is, buiten de droogmaking te laten. 

Over het dwarsprofil van den afsluitdijk met een boezemkanaal 
en binnendijk daarachter is men ' t eens ,  dooh over de hoogte van de 
kruin des dijks + A. P. is men her niet eens. Het zou echter wen- 
sehelijk zijn het boezemkanaal reel breeder te maken, in het belang 
tier uitwatering en tot aanvoer van IJsselwater naar Noordholland. 

De heer Beijerinck stelt in de Proeve veer,  de dijkshoogte bij 
de Noordholl. kust 3,00 + A. P. bij de 0verijsselsche kust 4,00 + A.P., 
doch heeft die later gewJjzigd en wel bij de Noord-Holl. kust op 
3,50 + A. P. en bij de Overijsselsche kust 4,50 + A. P. 

De heer Stieltjes verlangt de hoogte van den afsluitdiik bij de 
Noord-Holl. kust op 3,60 + A. P. en bij de 0verijsselsche kust op 
4.40 + A. P. 

De Raad recent eene doorgaande hoogte van 5.00 + A. P. te moeten 
aanraden. Het  is zeer waarschijnlijk beter den dijk blj de Noord- 
Hell. kust iets lager b v. 4.80 + A. P. en bij de 0verijsselsche kust 
iets hooger b.v. 5.20 + A. P. te maken ; doch uit de bekende hoogten 
der stormvloeden en der bestaande dijken en met het cog op de 
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waarsehijnlijke verhooging dezer vloeden biijkt, dat de hoogto door 
den Raad voorgesteld niet overdreven kan genoemd worden. Naar 
ons inzien, behoeft echter door die verhooging, geene evenredige 
verzwaring van her voorgestelde profil van den heer Beijerinck to 
worden uitgevoerd, omdat de verhooging sleehts hoofdzakelijk dient 
om de oploopende golf to keeren. Een kruin van 3.00 op 5.00 + A. 
]?., een buitentalud van 4 op 1 en een binnentalud van 2 op i is, 
vergeleken met de Zeeuwsche dijken, stellig ruitn voldoende veer 
den bovenbouw. 

Gevolgen van Yeronderstel nu dat de afsluitdijk voltooid is; wat is daarvan 
de afsluiting het zeker gevolg ? 
met her oog op lo. Dat de scheepvaart van her noordelijk deeI naar het zuidelijk scheepvaart, af- 
watering, ebben dee! der Zuiderzee niet meer kan plaats hebben. 
en vloedem 2 °. Dat de landen gelegen tussehen Kampen, Elburg, Harderwijk, 

Nijkerk, Naarden, ~[uiden, Amsterdam, ~onnikendam, Edam, 
Itoorn en ~Enkhuizen, die hun water op het afgesloten deel der 
Zuiderzee lozen in hunne afwatering zul]en gestremd worden. 

3 °. Wering der stormvloeden op een gedeelte der Overijsselsehe, 
Geldersehe, Utrechtsche en Noordhollandsehe kusten. 

Een minder zeker, doeh wel waarsehijnlijk gevolg is, dat langs 
een gedeelto van de Friesche en Overijsselsehe kust de vloed wat 
hooger en de eb war lager zal loopen, dan thans her geval is. 

Gaat men tot het droogmalen over, dan zoude ook de ondertinge 
communicatie der langs de kust van her Zuidelijk deeI der Zuiderzee 
gclegen plaatsen van Kampen tot Enkhuizen verbroken worden. 

Te nemen Tegen die nadeelige gevolgen moeten maatregelea genomen 
maatrcgelen in worden, welke de bezwaren, zooveel mogelijk, vernietigen, in ~oee 
her belang van toestanden scheepvaart, af- en wel @'dens en na de droogmaking. 
watering, te In her belang van scheepvaart en afwatering heeft de heer 
lagecbbenen te Beyerinck in zijne ,,Proeve" een kanaal ontworpen van den IJssel 
hooge vloeden 

• beneden Kampen langs ue Oost- en Zuidkust der Zuiderzee naar 
~uiden; dit kanaal was verdeeld in twee panden, her eene 
van den IJ'ssel tot de Eem beneden Amersfoort, waarin de 
watorspiegel gewoonlijk het hoogste zou zijn, en het andere van 
de Eem tot Muiden. ]3ij de Eem zou een stoomgemaal van 300 
paardenkracht komen, om her water uit bet laag in her hoog pand 
op to voeren; tevens zou daar en bij de uitmonding aan den 
Ifssel een schut- en uitwateringsluis gebouwd worden. 

Dit kanaal moest met behulp der Keulsche vaart, de communieatie 
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voor de seheepvaart openhouden tusschen de Zuiderzee bij de 
uitmonding van den ISsseI beneden Kampen en Amsterdam. Door 
het kanaal met de tusschen gelegen handelplaatsen te verbinden, 
was ook de vaart dezer plaatsen onderling en met de eindpunten 
verzekerd en zeer verbeterd. 

Tevens zou dit kauaal al her water der riviertjes en water- 
leidingen gelegen in de landstreek tusschen Kampen en Amsterdam 
opnemen, om hun water beneden Kampen in den IJssel te ontlasten. 

Ten dienste der gestremde scheepvaart tusscheu Amsterdam en 
Enkhuizen, even als voor de afwatering der landstreek gelegen 
tusschen Amsterdam, Edam, Itoora en Enkhuizen, was in de 
,Proeve"  niets of zeer weinig bepaald en de belangen waren 
niet bevredigd. 

Uit de opmerkingen en berekeningen van den Rand in zijn 
voorloopig verslag en vau deu beer Stleltjes in zijn rapport,  benevens 
uit de wijzigingen door den heer Beyerinek in zijn ontwerp 
gebragt, b]ijkt, dat de zorg voor de seheepvaart en afwatering 
vooral tijdens de droogmaking her zwakke pu~tt tier ,Proeve"  is. 

Immers deze berekeningen toonen ann, dat het dwarsprofil van 
het kanaal Kampen--Amsterdam niet ruim genoeg voor de afwa- 
tering is, terwijl her lozingspunt op den IJssel beneden Kampen 
wegens te grooten afstand en te hooge ]igging voor de afwatering- 
belangen van de tandstreek gelegen tussehen de Eem en Amsterdam 
slecht gekozen is. In die berekeningen ligt bovendien de gunstige 
veronderstelling voor een klein dwarsprofil opgesloten, dat de 
tijd van afvoer of Iozing gelijk is nan den tijd van aanvoer van her 
water; beiden aanvoer en afooer ziju berekend per seeonde, doch 
de aanvoer kan over zeker tijdvak aauhoudend zijn, terwijl de tijd 
van afvoer of lozing afhankelijk is van eb en vloed. Het is dus 
zeer mogelijk en waarschijalijk dat het dwarsprofil nog ruimer zal 
moeten zijn, dan het aangenomene ~a de bedoe]de berekeningen. 

Tijdens de uitvoeriug moest de scheepvaart van :Friesland en 
Overijssel met Amsterdam plaats hebben, hetzij over her Noord- 
hollandsehe kanaal, hetzij over het kanaal Kampen--Amsterdam, 
eene middenverbinding Enkhu]zen--Amsterdam bestaat nu niet, 
w•l na de droogmaking. 

In  de memorie ter beantwoordiug en op het gewijzigd ontwerp 
dat op de kaart, daarbij gevoegd, aangetoond is, heeft de heer 
Beyerinek dan ook eenige toeliehtingen, wijzigingen en bijvoegingen 
gegeven, die gedeeltelijk de bestaande bezwaren wegnemen. Zoo 
zou her kanaaI Kampen--Amsterdam sleehts in gewone fijden al 
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her water opnemen en afvoeren, en wanneer meer water kwam, 
zou dit door overlaten (of ook welligt gedeeltelijk onder her kanaat 
door) naar de Zuiderzee geveerd en door de stoommaehines veer 
de droogmaking, opgemalen worden. Hoorn, Edam, ~[onnikendam 
en meerNoordhellandsche plaatsen zouden, door zooveel neodig 
verbeterde binnenkanalen in verbinding gebragt worden met her 
1%ordhollandsche kanaal bij Purmerend, Ilpendam en het Sehouw. 

De afwatering van de Iandstreek, gelegen tussehen Amsterdam 
en Enkhuizen, ken ep her droog te malen gedeelte der Zuiderzee 
plaats hebben, of een gedeelte zou ep Schermer boezem afwateren, 
en om deze nu niet in zijne afwatering te benadeelen, zou nabi] 
het Koegras een binnenbeezem met stoemgemaal en uitwatering- 
sluis gemaakt werden. 

Deze nieuwe toestand zal echter nog niet al de bezwaren vol- 

doende eplossen. 
Na de droogmaking was in de Proeve ell vooral in het Gewijzigd 

Ontwerp veer de seheepvaart en de afwatering reel beter zorg 

gedragen. 
Groote seheepvaart- an afwateringkanalen doorsnijden de droog- 

gemaakte Zuiderzee van Noord naar Zuid en 0ost naar West;  deze 
ontlasten her kanaal Kampen--Amsterdam van her evertollig water 
en stellen de voornaamste handelplaatsen onderting en met de zee 
in gemeensehap. 

Her groote kanaal van den Gelderschenhoek naar Enkhuizen en 
Amsterdam, stelt de seheepvaart van Friesland, Groningen, Drenthe 
en van 0verijssel in staat, zieh van her Noordelijk deel der Zuider- 
zee naar Amsterdam en naar de andere havens,  vroeger aan her 
Zuidelijk deel der Zuiderzee gelegen, te begeven. 

Kan men zieh alzoe in 't algemeen w~l vereenigen met her ge- 
wijzigd ontwerp van den heer Beijerinek na de droogmaking, 
tijden, de dreegmaking veldoet her niet. Het zijn vooral de seheep- 
vaartbelangen tussehen Amsterdam en Eakhuizen en de afwatering- 
belangen tussehen Amsterdam en Amersfoort, die niet voldoende 
behartigd zijn. 

De vraag doer zieh dus veer: Is de zaak zoodanig in te rigten 
met niet le groote kosten, dat de belangen van scheepvaart en 
afwatering ook tO'den8 de dreegmaking voldoende zijn in aeht 
genomen. 

Wij gelooven, dat men deze vraag in bevestigenden zin kan 
beantwoorden. 

Wij moeten daartoe bet beginsel velgen, dat her, in ' t  algemeen 
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bij het opmaken van ontwerpen voor pubtieke werken van grool 
6elang is, zoo reel doenlijk, de eigenlo'ke zaak, dat is hier de 
droogmaking, afgescheiden te houden van de menigvuldige bezwa- 
ten; deze besiaan bier hoofdzakelijk ten gevolge van seheepvaar~- 
en afwateriag-belangea. Daartoe zouden de werkea als volgt moe- 
ten aangelegd worden. 

men maakt vooreerst den afsluitdijk van Enkhuizen naar het 
Keteldiep met bet kanaaI van Keteldiep naar Nijkerk, her kanaal 
van Gelderschen hoek tot :Enkhuizen, de schut- en uitwatering- 
sluizen bij bet Keteldiep en den Gelderschen hoek; daarna pIaatst 
men hier en langs den afsluitdijk eenige stoommachines. Door 
middel der sluizen, en zoo noodig met behulp der stoommaehines, 
wordt de droog te maken Zuiderzee op een zoo na mogelijk vast 
peil gehouden van 0.50 - -  A.P. Her hoog en laag water zal nu 
niet meet zijn vloed en eb, maar alleen veroorzaakt worden door 
op- en afwaaijen. 

De sterkste winden komen uit her Westen, het Noord-en Zuid. 

Westen. 
De Noordhollandsche kust van Enkhuizen tot Amsterdam is tegen 

die winden besehut. Een dijk aan te leggen en te behouden langs 
dien kust, bestaande uit klei en zand, waarvan de taluds aan 
weerszijden der kruin voorzien zijn met een rijsbeslag, is mogelijk 
met niet te groote opofferingen; de grond zal gedeelte}_ijk gebaggerd 
en gedeeltelijk van elders aangevoerd moeten worden. Deze dijk 
zou moeten aangelegd worden van Enkhuizen langs de kust tot be- 
zuiden Schellinkhout, vervolgens op Edam gerigt en dan de kust 
volgen tot Vollendam, daarna oversteken naar de westzijde van 
:h[arkem; van de zuidzijde van ~[arken verder de kust volgen be- 
oosten Uitdam, Holysloot tot nabij den vuurtoren van 't I J  en dan 
naar de oostelijke zijde van den Diemer-buitenpolder ten noord- 
westen van ~[uiden; van hier zou een kanaal moeten gegraven 
worden naar Nijkerk, of welligt is her ook mogelijk een dijk te 
maken in de Zuiderzee van benoorden Muiden tot benoorden Nijkerk. 

Deze dijken zouden tevens zoo moeten gelegd worden, dat door 
uitbaggering tot zekere breedte en diepte van den bodem der 
Zuiderzee, gelegen tussehen den dijk en de kust, voldoende scheep- 
vaart- en afwatering-kanalen ontstaan. Deze diepte zal kunnen zijn 
tusschen den vuurtoren van 't I$ en :Enkhuizen over 80 el breedte 
3.50 - -  A.P.; hierdoor kan de seheepvaart daar bev redigd zijn. De 
afstand waarop de dijk van de kust wordt gelegd, kan zijn op de 
smalste plaatsen 250 ell hoewel niet geheel geschikt tot de seheep- 
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vaart, kaa deze breedte toch in den ruimstea zin ~'oldoening aan 
de afwatering geven, uit het oogpunt van tijdelijke boezem ca 
als afwaterlngkanaal; zoo lang de dijken en kanalen in aanleg 
zijn en niet behoorlijk met eIkander in verbinding zijn gebragt, 
geschiedt de scheepvaart en de afwatering zoo reel nuttig op de 
Zuiderzee, die nog alti~d haar peil van 0 . 5 0 -  APheeft  behoudem 

Na behoorlijke aansluiting krijgt men een scheepvaart- en afwa- 
teringkanaal van her Keteldiep tot Amsterdam en tot Enkhuizen. 

De landstreek gelegen tusschen l~ijkerk en Kampen zal dan 
hoofdzakelijk op her Keteldiep kunnen afwateren, terwijl de landen 
gelegen tussehen Nijkerk, Amersfoort, Amsterdam en :Enkhuizen 
in den regel hun water zullen lozen aan den Geldersehen hoek. 

Her spreekt dat her kanaaI Nijkerk--Keteldiep in dit geval 
minder breedte noodig zoude hebben, dan bij het ontwerp des 

heeren Bc~ijerinck. 
Her  is mogelijk, dat enkele havens voor her varen bij een peil 

van 0.50 - -  AP war te ondiep zouden zijn; deze zoude men door 
baggerlng moeten te hulp komen. Wij ontkennen de moeijelijkheid 
niet van den aanvoer van grond voor den te maken dijk tussehen 
Sehellinkhout en ~[uiden. Welligt zal her nuttig zljn om hierin te 
gemoet te komen eenige buitenpolders als de Nes, her Heraraeland 
en andere aan te koopen, zooals reeds door den Raad ook met 
het oog op den afsluitdijk was aangegeven. Is dan voor de seheep- 
vaart- en de afwatering-belangen voldoende gezorgd, dan zija 
intussehen ook al de stoommaehines gereed or, de droogmaking 
voort te zetten en te onderhouden. 

Nog is eene zaak van reel gewigt voor de scheepvaart en af- 
watering : het vermoedelijk hooger loopen der vloeden en lager loopen 
tier ebben in her overb]ijvend noordetijk deel der Zuiderzee. 

In her algemeen is men her eens, dat de verhoogingder vloeden 
voordeelig zal zijn voor de seheepvaart. Over den invloed der 
lagere ebben is men her niet geheeI eens. 

De Raad erkent met de heeren Beijerinek en Stieltjes, dat deze 
verlaging voordeelig zal zi]n voor de afwatering, doeh beweert, 
dat ook hierdoor een nadeel voor de seheepvaart zal ontstaan, 
zoodanig, dat de kribben bij de rivieren en havenmonden zullen 
moeten verlengd worden, om dezelfde diepte te verkrijgen als er 
thans gepeild wordt. Deze verlenging veroorzaakt, volgens den 
t~aad, bovenwaarts hooger waterstand, waardoor dan weer her 
voordeel op die plaatsen voor de afwatering verloren gaat. 

De heeren Beijerinek en Stielt]es beweren, dat door de hoogere 
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vloeden en lagere ebben, krachtige sehuring zal ontstaan, waar- 
door de bodem zich zal verlagen, zoodat de hoogere vloeden en 
lagere ebben voordeelig zullen zijn veer de scheepvaart. 

Beide beweringen ten opzigte tier ebben zijn gedeeltelijk jaist ,  
doch bet gevolg zal op verschitleade tijdstippen iavloed hebben. 

Direct na het voltooijen van den afsluitdijk za[ de toestand in- 
treden door den Raad besehreven; deze toestand echter veraudert 
van dit oogenblik en gaat langzaam over in dien door de heeren 
Beijerinck en Stieltjes geschetst, op die plaatsen namelijk waar 
krachtige stroom ontstaat, dat evenwel niet her geval i n  het 
grootste gedeelte der havens is. Iu bet algemeen echter zat lager 
eb en hooger vloed niet nadeeliger zijn veer de scheepvaart dan 
de tegenwoordige toestand. Wordt welligt de tijd veer het varen 
al wat korter~ zoo wordt toch ook dit nadeel ruim opgewogen door 
de grootere diepte verkregen door hoogeren vloed. 

Yelen zijn van meening, dat de stormvloeden sneller en hooger 
zullen stijgen in her overgebleven noordelijk deel der Zuiderzee, 
~a dan v e e r  de afsluiting. A priori is deze meening niet geheel te 
verdedigen e n o o k  niet af te breken. 

Door drie oorzaken hoofdzakelijk kan het water van de zee naar 
binnen worden gevoerd: 

Ten eerste door de vloedgolf; ten tweede ten gevolge van een 
hooger stand van her buiten- dan van her binnenwater, dus door 
de instrooming, en ten derde door opwaaijing. 

Is de Zuiderzee klein of greet, de vloedgolf zal nagenoeg de- 
zelfde hoogte verkrijgen. Wanneer eehter het water met dezelfde 
snelheid door de Noordhollandsehe zeegaten stroomt n a  als v e e r  

de afsluiting, dan spreekt 't  van zelf dat de kleinere kern spoediger 
gevuld zal zijn, dan de grootere en eindelijk dezelfde hoogte zal 
verkrijgen en behouden als de i%ordzee. De verdere verhooging 
van den waterstand binnenwaarts, gesehiedt dan geheel door op- 
waaijing en deze k a n n u ,  bij eene spoediger gevulde of kleinere 
kern, gedurende meer tijd werkzaam zija dan bij een grootere. Men 
heeft dus na de afsluiting meer kans dat de waterstaud zijn maxi- 
mum hoogte zal bereiken, die bij den heerschenden wind behoort, 
dan vroeger. Ook zal her afstroomend rivierwater meet invloed 
tot verhooging hebben op eene kleine kern dan op een groote. 

De hoogte, die her water bereikt door opwaaijiug is eehter niet 
alleen afhankelijk van de sterkte van den wind~ doeh ook onder 
meer, tot zekere grenzen, van de lengte van het water-oppervlak in 
de rigting van den wind. 
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Bij noordwesten wind, blijft de oppervlakte voor de kusten van 
Overijssel en Friesland dezelfde, voor westen winden blijft wel her 
oppervlak voor die van Friesland en een gedeelte van Overijssel 
hetzelfde, doeh vermindert voor een ander gedeelte, terwijl bij zuid- 
westen en zuidelijke winden de wateroppervlakte voor de kusten 
van Overijssel en Friesland zeer zal zijn afgenomen. 

Heeft vroeger de noordwestelijke wind kraeht en tijd genoeg 
gehad, om her water tot zijn maximum-hoogte op te voeren, die 
bij deze windsterkte behoort, dan zal, na de droogmaking, de hoogte 
niet aanmerkelijk vermeerderen. Was er vroeger wel kraeht genoeg, 
doch ontbrak de tijd om het water tot de maximum-hoogte op te 
voeren, dan is her zeer mogeiijk, dat na de afsluiting de stormvloeden 
hooger stijgen. Bij westen winden is dit reeds minder te vreezen 
en bij zuidwesten en zuidelijke winden in ' t  geheel niet meet na do 
afsluiting; integendeel, dan zullen de stormvloeden stellig minder 
hoogte verkrijgen dan vroeger. Merkt men alzoo dat t~'dens en na 

de afsiuiting onder overigens dezelfde omstandigheden als vroeger, de 
stormvloeden hooger stijgen bij noordwesten winden, dan zou men een 
der oorzaken van her spoediger vullen van den kleinen kern kunnen 
wegnemen, door een der Noordhollandsehe zeegaten te digten, waartoe 
het Ei]erlandsehe gat,  gelegen tusschen Texel en ¥1ieland, het 
meest gesehikt is, zonder andere belangen te benadeelen en waar- 
van reeds door den ingenieur van der Vegt een ontwerp is opge- 
maakt. (Zie versing ann den Koning over de openbare werken, 1865). 

Welligt zal men hierdoor, her overblijvend of Noordelijk deel der 
Zuiderzee niet alleen bij Noordwesteli]ke stormen~ maar ook op de 
meeste andere tijden dezeifde vloed en eb doen behouden, die er 
vroeger was. 

Deze kwestie der stormvloeden is eehter met al hetgeen er over 
uitgegeven is, nog niet genoeg opgehelderd. Van de plaats gehad 
hebbende stormen dient eene studie gemaakt te worden,  slorr~ 

voor a~or~, om uit de bekende toestanden ea de gedane waarne- 
mingen, de gevolgen der stormvloeden te kunnen beoordeelen voor 
den nieuwen toestand. Eerst dan zal het helder zijn of er iets, en 
zoo ja ,  of het digten, van het Eijeriandsehe gat,  of wel, de ver- 
hooging van een gedeelte der dijken van Friesland en Overijssel 
noodig is en aan het doel zal beantwoorden. 

~ogmaklng. 
Thans komen we tot de droogmaking. 
De heer Beyerinck stelt voor om langs de blnneuzijde van den 

afsluitdijk stoommachines op vaartuigen te plaatsen, en daarmede 
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met behulp van centrifugaal-pompen her water door ijzeren buizen 
naar buiten te drijven. 

De Rand zegt: Hot is een denkbeeld, waarvan de toeloassing niet 
onmogelijk sehijnt, doch, zonder proef op groote sehaal, hog al 
gewaagd. Her tijdelijk plaatsen der stoommaohines op vaartuigen 
verdient eene naauwgezette overweging. ¥ooral tijd en arbeid 
zoude hierdoor kunnen bespaard worden; tijdbesparing, wanneer 
reeds een groot kapitaal verbruikt is dat renteloos ligt, zooals 
hier hot geval is, kan niet genoeg worden aanbevolen. Eene proof 
op groote schaal schijnt niet bepaald noodig. Men kan de toepassing 
met de kennis, die men thans van de inrigting en her gebruik 
der versehillende stoomwerktuigen heeft, bij afleiding en vergelijking 
genoeg beoordeelen of zij zal zijn praktisch of niet. 

De opmerking van den Rand kan tot voorzigtigheid en dieper 
nadenken aansporen en heeft als zoodanig hare waarde. 

Wanneer de Polder drooggemaakt en de verkaveling tot zekere 
mate en tot bepaa~de afdeelingen gevorderd is, dan zullen sueces- 
sievclijk de stoomwerktuigen naar hunne afdeelingen in daartoe 
vooraf gemaakte vaste gebouwen geplaatst worden. 

De heer Beyerinek, en de Rand merkt zulks ook op, heeft 
niet aangegeven de inrigtiug der stoommaehines en vaartuigen, 
de plaatsing der vaartuigen, pompen en buizen, de inrigting der 
vaste gebouwen, her overlJrengen en plaatsen der stoomwerktuigen 
in doze gebouwen. 

Wij moeten opmerken, da~ de beschrijving dier nadere inrigtingen 
en bewerkingen in eene ,lCroeve" tot droogmaking, zooals door 
den heer Beyerinck is gegeven, ok niet bepaald behoorde opgenomen 
te worden. Die ~Proeve" is een work, dat aangeeft de hoofdtrekken 
niet de nadere inriggingen of details. 

Het benoodigd stoomvermogen is gebaseerd op de drooghouding 
en bepaald volgens vroeger opgedane ondervinding bij den Haar- 
lemmermeerpolder op twaalf paardenkrachten nuttig effect per 1000 
bunders voor iedere el hoogte, die her water moot worden opgevoerd. 

De droog te maken Zuiderzee zoude zijn 195000 bunders. 
De hoogte van opmaling na de droogmaking zal zijn 4 el. 
Alzoo is hot benoodigd getal paardenkracht 1~o{{0 X 12 X 4 - -  9360. 
De heer Beyerinck stelt hiervoor in rondo cijfers 9400, verdeeld, 

zooveel doenlijk, in machines van niet meet dan 150 paarden- 
krachten, waarvan er alzoo 63 zouden worden gevorderd. 

In 't algemeen wordt deze berekening be~iamd door al de beoor- 
declaars, 
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Het verkregen getal paardenkracht zal zeker eer te groot, dan 
te klein zijn, omdat de Haarlemmermeerpolder betrekkelijk dieper 
is, dan de droog te maken Zuiderzee zal zijn, en omdat de ringvaart 
van den Haarlemmermeerpolder betrekkelijk reel langer is, dan 
die van den Zuiderzeepolder zal behoeven te zijn ; men heeft alzoo, 
bij overigens nagenoeg gelijken toestand, minder kwelwater in de 
Zuiderzee dan in het Haarlemmermeer. Bovendien bestaat de 
mogelijkheid, de stoommaehines, met her oog op den opvoer bij 
de Zuiderzee wel voordeeliger, doeh behoeft men ze stellig niet 
~adeeliger te maken, dan ann den Haarlemmermeerpolder. 

Diezelfde 9400 paardenkrachten zulleu werkzaam zijn tot droog- 
~aking van den polder. 

Bij de berekening van den tijd van droogmaking door zeker 
gctal paardenkrachten komt in aanmerkiag de hoeveelheid water: 

lo. Die de plus bevat bij bet begin der droogmaking. 
20. Die door de kwel er in vloeit. 
3o. Die door de afwatering der omliggende landen e r o p  wordt 

gevoerd. 
4o. Tengevolge van den gevallen regen min de verdamping. 
De hoeveelheid water onder 1 bedoeld, is tamelijk zeker te be- 

rekenen, doeh die onder 2, 3 en 4 opgenoemd minder zeker te 
bepalen. De berekende tijd vau droogmalen is dan ook niet met 
juistheid op te geven. 

De heer Beijerinek heeft in zijne ,,Proeve" de hoeveelheid water, 
die de plas bevat bij het begin der droogmaking wet]igt wat te 
gering berekend, omdat hij de bodem rekent gem. 3.31 - -  A. P., die 
3.50 "~ 3.60 - -  A. P. ligt, terwijl de gem. hoogte van opvoer 3.50 el te 
ruim is gesteld; hij vindt de tijd voor het uitmalen van het water onder 
1, 2 en 4 aangegeven, op 1,3905jaar of op bijna l jaar 5 maanden, 
terwijl hij voor de hoeveelheid water onder 3 bedoeld dezen tijd 
met " verlengd, dus met ruim 4 maanden. Hij verkrijgt daardoor 
voor de droogmaling 21 maanden. 

De Raad doer wel uitkomen in het eindverslag, in navolging 
van den beer Stieltjes, dat de heer Beijerinek de bodem 0.20 

0.80 el te hoog heeft genomen, wegens eene vergissing van 
laagwater met A. P. doeh merkt bet te hoog stellen van den water- 
opvoer, waardoor de tijd van droogmaking door den heer 
Beijerinek te lang is berekend, niet op, maar twijfelt of de plas 
in den tijd van 21 maanden kan worden drooggemaakt. Hij geeft 
eehter geen argument, die de twijfel waarde doet verkrijgen. 
Immers de ~teening, dat de 63 stoomwerktuigen niet gelijktijdig 
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in het werk kunnen gesteld worden en de opmerking, dat reel 
eventualiteiten kunneu en ook waarsehijnlijk ~ullen ontstaan die 
grooten invloed op den duur der droogmaking moeten uitoefenen, 
zijn geene argumenten. ]~ene tegenovergestelde meening heeft 
evenveel regt van bestaan en eventualiteiten doen zich bij ieder 
werk root ,  die eehter allen niet ten nadeele mogen geaeht worden. 

Wij moeten echter herhalen, dat de op te malen water-hoeveelheid. 
hierboven onder 2, 3 en 4 bedoeld zeer onzeker is, die tegen en 
mee kan vallen, en dat dus de tijd voor het droogmalen bestemd 
sleehts bij benadering kan bepaald worden. 

Volgens berekening eehter kan bijna de geheele droogr~aki~g 
binnen den tijd van 1~ jaar ,  na voltooijing der scheepvaart- en 
afwatering-kanalen tusschen Keteldiep, Amsterdam en Geldersehe 
hoek gesehieden, indien men de afwatering der landen gelegen in de 
landstreek tussehen Nijkerk, Amsterdam en :Enkhuizen en de seheep- 
vaart aldaar laat plaats hebben, zooals door ons hiervoor is aangetoond. 

Is het gedeelte der Zuiderzee beoosten den gemaakten dijk Eak- 
huizen~Muiden drooggemaakt, dan volgt de droogmaking van de 
Goudzee en het Hoornsche Hop. Hiertoe heeft men vooraf, onder 
meet, een dijk te leggen van den Polderdijk beaoorden Uitdam naar 
Vollendam en van Edam naar den Appelhoek beoosten Sehellinkhout, 
op 200 el afstand en ten westen van den vroeger gemaakten dijk. Men 
behoudt dan voor de scheepvaart en afwateriag van de zijden van 
Amsterdam en ]~[uiden, eene rivier bijna zonder stroom van 200 el 
breedte, die als boezem tevens groote dienst zal doen. 

Verkaveliag. 
De lijnen, die op her gewijzigd plan vau den heer Beijeriack de 

versehillende kanalen, togten en wegen aangeven, zijn gesehikt om 
een algemeen denkbeeld te geven, hoe de polder in afdeelingea 
kan gesplitst worden, hoe men de scheepvaart- en gedeeltelijk de 
afwatering-belangen der plaatsen langs de drooggemaakte Zuiderzee 
gelegen, en van de Zuiderzee zelve, kan behartigen, doch men 
kan vooruit niet aannemen, dat juist die verdeeling zal gevolgd 
worden; men heeft daartoe te weinig gegevens; zoo b. v. kan 't 
bij de uitvoering blijken dat de kwei gebiedt het getal groote 
kanalen in den polder te bepcrken, dan kan men direct de twee 
kaualen Hoorn--Elburg en Edam--Harderwijk, door ~6n vervangeu 
gelegen tusschen de twee geaoemden; zoo is 't bijna zeker, dat de 
kwel gebieden zal de door den h~er Beijerinck in de ~,Proeve" 
aangegeven Polderwaterteidingen ge]egen langs, en evenwijdig met 
de dwarskanalen, acht~rwege te Iaten. 

Eeoc. i~6~, 66 
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Immers de dwar,~kanalen zijn kamden in ophooging, waarbij 
doorkwelling te vreezen is, die doorkwelling te vermeerderen door 
her maken van evenwijdige polderwaterleidingen of zoogenaamde 
achterboezems, zou niet verstandig zijn. Zoo moeten de water- 
leidingen gegraven en de stoommachines in iedere polderafdeeling 
gep]aatst worden, dat de meest heerschende winden van M:aart tot 
December her water naar de stoommachines toevoert. Met meer 
versehillende voorbeelden kan men aautoonen, dat de voorgestelde 
indeeling sleehts als een voorloopig aangenomene moet besehouwd 
worden. 

De ontworpen groote boezems bij Enkhuizen en Urk op her ge- 
wijzigd plan zijn van groote waarde; wij zijn echter met den Raad 
van oordeel, dat de sehut- en uitwateringsluis in den ontworpen 
~slaitdijk door den heer Beijerinck te Urk sleeht geplaatst is, 
vooreerst met bet oog op de vermoede]ijke verzanding en ten tweede 
voor de seheepvaart- en afwateringbelangen bij noordwesten en 
noordelijke winden. 

Begrootiag 
van kosten. 

De begrooting van koston is door den heer Beijerinek in zijne 
,,Proeve" tweeledig opgemaakt en wel zonder en ~net verlies van 
renten op de te negotieeren kapitalen: 

Bovendien heeft de Raad en de heer Stieltjes ieder eene be- 
grooting opgemaakt; zie hier het overzigt dezer 

BEGROOTINGEN. 

Volgens den heer Beijerinck: 

In ' t  eerste geval zonder vermeerdering voor stoomwerktuigen te 
Enkhuizen . . . . .  f 83.800.000 

In ' t  eerste geva] met idem . . . . .  - 84.850.000 
In ' t  tweede geval zonder idem . . . . .  - 106.646.431 
In ' t  tweede geval met idem . . . . .  - 107.696.431 

¥olgens den Raad : 

Zonder verlies van renten en ~net vermeerdering 
van stoomwerktuigen te Enkhuizen f 119.697.000 

¥olgens den heer Stieltjes: 

Met ver]ies van renten en zonder vermeerdering 
van stoomwerktuigen te :Eukhuizen , f 115.900.000 

De hoogere begrooting van den Raad is hoofdzakelijk het gevolg 
van de verhooging der eenheidsprijzen, de 1~ jaar langer termijn 
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voor kosten van droogmaking en drooghoucling en de verhooging 
voor den post van onvoorziene uitgaven en administratie-kosten. 

De heer Stieltjes heeft in zijne begrootingen de vermeerdering 
der werkzaamheden gebragt, die volgens zijn inzien, moeten voor- 
komen in hot gewijzigd ontwerp. 

Ket is genoegzaam geblekeu, dat de begrooting van den heer 
Beijerinek vermeerdering behoefde, voortspruitende uit vermeerde- 
ring van werkzaamheden. 

De Rand zegt, dat hij de begrooting in de ,,Proeve" voorko- 
meade beoordeelt, zooals zij door den ontwerper is gegeven en 
daarbij niet in rekeuing brengt, die wijzigingen in het ontwerp 
welke noodig worden geacht, om bet zijns inziens uitvoerbaar te 
maken, of die, welke later door den ontwerper zelven zijn voor- 
gesteld, naar aanleiding van de hem door den Rand medegedeelde 
bedenkingen. 

De Rand houdt zieh eehter hieraan sIeehts ten deele, want 
terwijl de heer Beijerinck in ziju ontwerp 4¼ • 4 jaar en in zijne 
begrooting 4 jaar stelt voor droogmaking en drooghouding, veran- 
dert de Rand, om bet werk ~aar z~'n inzien mogel~'k le maken, 
dezen tijd van uitvoering in 6 jaar; hierdoor alleen krijgt men met 
inbegrip van den percentsgewijze berekenden post van onvoorziene 
uitgaven en administratiekosten ruim f 3,100,000 meer. 

Zoo heeft de Raad van de verkaveling afgenomen en afzonderIijk 
berekend, war de heer Beijerinck besehouwt tot de verkaveling te 
behooren, en stelt bovendien den verkavelingsprijs 50 pCt. hooger, 
waardoor de begrooting met f 9,685,000 en 10 pCt. van dit bedrag 
voor onvoorziene en administratieve uitgaven wordt verhoogd. 

De heer Beijerinek geeft in zijne ,Proeve" op, datdeafsluitdijk 
dadelijk na de droo~making ann de binnenzijde versterkt zal worden 
met een berm en een ttaauw talud, zoo als in ligte lijnen op her 
profiel is aangegeven. De Rand besehouwt deze berm in zijne be- 
grooting, als wordt hij dadelijk met den afsluitdijk uitgevoerd,ten 
minste hij besehouwt dien grond op dezelfde wijze als den grond 
van den afsluitdijk, en vindt daardoor gelegenheid ook dezen grond 
van den binnenberm ad f 1.50 per kub. el in rekening te brengen 
die ten zijner tijde ad f 0 . 4 0  per kub. el kan worded aan- 
gevoerd. De begrooting van den heer Beijerinek wordt hierdoor 
weer met 2 h 3 millioen gulden verhoogd. 

Meer niet-eonsequente naleving van her vooropgestelde zou men 
in de begrooting van den Rand kunnen aanwijzen. 

In de verslagen van den Rand zijn geene motiven van eenig gewigt 
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opgegeven, die de verhooging der eenheidsprijzen regtvaardigen; 
de verhooging is gewoonlijk het gevolg van eene meening, een 
oordeel, eene geduchte enz. 

Bij eene begrooting van zooveel invloed, als die der droogmaking 
van een gedeelte der Zuiderzee, dient iedere eenheidsprijs door 
zoovee! doealijk juiste mot iven  bepaald te worden ; zonder dit ,  kaa 
zulk eene begrooting geen genoegzaam vertrouwen genieten en 
sticht ze wel|igt meer kwaad dan goed. 

~e t  zou weinig nut hebben de begrootiug van den Raad met 
die van den beer Stieltjes te vergehjken, omdat de Raad,  zooals 
hij zegt, het ontwerp der ~Proeve" en de heer Stieltjes het ge- 
wijzigd ontwerp begroot heeft. 

2 ~ D V I E Z  E~T o 

/floe zijn nu de hoofdtrekken der adviezea ? 
Deze z~jn nog al zeer uiteenloopeud. 
De heeren Beijerinck en Stieltjes ea de Directie der ~[aatschappij 

van Grondkrediet zijn "can gevoelen, dat de droogmaking tier Zui- 
derzee mogelijk, wenschelijk en raadzaam is, en dat zijfinantieei 
voigeas den heer Beijerinck niet onbevredigend en votgens den 
heer Stieltjes en de genoemde Directie eene voordeelige zaak mag 
genoemd worden. 

De Raad is van oordeet: 
a. Dat hoewel het aigemeen belang eeee droogmaking van de 

geheele Zuiderzee in vele opzigten wenschelijk kan doen achteu, 
het echter raadzaam is, zich tot het zuidelijk deel te bepalen, 
zooals dit door den heer Beijerinck oatworpeu is. 

b. Dat dit evenwel de concession voor kieinere of parti~ele in- 
dijkingen, zooals bet Hoorn~che Hop of andere gedeelten van de 
Zuiderzee~ niet belloort uit te sluiten, wanneer zich daurvoor era- 
stige oudernemers mogten opdoen, v66r dat eeae concessie als onder 
a bedoeld, mogt worden verleend. 

Drie ledeu van den Raad geven te kennen,  dat zij parti~ele in- 
dijkingea boven die door den heer Beijerinck voorgesteld verkiezen, 
daar de beiangen aau zulk een groot werk verbonden van te grooten 
omvang zijn om aan particulieren op te drageu. (~) 

c. Dat behoudens alle regt van prioriteit van het deakbeeld eener 
geheele droogmaking van den heer van Diggelen~ aan den heer 

ill 

(*) H. F. Fyuje van Salverda, Jhr. J. Ortt van Schouauwen, Jhr. J. R. T. Ortt. 
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Beijerlnck de eer toekomt, van door zija eerste proef-ontwerp de 
impulsie gegeven te hebben waardoor deze grootsche onderneming 
als mogelijk kan wordcn beschouwd. 

d. Dat de Raad die mogelijkheid erkent, maar meent dat her 
plan van den heer Beijerinck, ook na de nadere toelichtingen en 
veranderingen, belangrijke wijzigingen behoeft, om in de overge- 
bleven bezwaren te gemoet te komen, en bet zonder krenk]ng van 
vele belangen te kunnen ultvoeren. 

e. Dat de begrooting van kosten, ook met de na latere verande- 
ringen van hot ontwerp daarblj gevoegde verhoogingen, hog te laag 
is om tot grondslag te kunnen dienen van her kapitaal, dat noodig 
is voor de uitvoering van een ontwerp dat aan alle belangen zal 
kunnen voldoen. 

f .  Dat de Raad echter met inachtneming der thans bekende 
approximatieve begrootiug, van gedachten is, dat her plan geene 
geldelijke voordeelen kan opleveren. 

~. Dat, al mogt zulk eene onderneming in zoodan~g gevaI, alleen 
door den Staat ondernomen ~'~n~en worden en al mogten daaraan 
voor den Staat in de toekomst andere voordeelen verbondea zijn, 
de kostcn van doze onderneming de mogelijke voordeelen zoo 
ver zullen overtreffen, dat de Raad niet mag aanraden hot te 
wachten verlies thans ten laste van den Staat te nemen. 

It. Dat, daar het plan naar 'sRaads meeuing gecne geldelijkc 
voordeelcn kan oplevereu, hot daarom ook niet aan particalieren 
mag wordcn aangeraden. 

i. Dat hoewel dat gevoelen gegrond is op de door den Raad 
gemaakte berekeningen, hij de feflbaarheid daarvan wil toestaan, 
zoodat wanneer er particulieren gevouden worden, zooals dat bij 
de Nederlandsche •aatschappij voor grondkrediet werkelijk het 
gevaI sehijnt te zijn, die do juistheid der beschouwingen van den 
Raad betwijfelen en die met de nadeelige k:msen bekend, zich op 
andere beschouwingen grondende, zich toch met de uitvoering willcn 
belasten, er bij den Raad geen bezwaar bostaat, haar die onder 
behoorlijke waarborgen op te dragon, 

j .  Dat, de wijze hoe, dat wil zeggen volgens welk ontwerp dit 
kan worden gedaan, eene vraag is die esrst kan worden opgelost, 
nadat de ~aatschappij voor grondkrediet hot bij her slot harer 
Memorie beloofde gewijzigde ontwerp zal hebben ingediend, en dat 
ontwerp onderzocht is kunnen worden. 

De l~aad is van advies dat de concessie tot de voorgenomea 



1024 

~]roogmaki,~g van een gedeeltt~ der ZMde,zee oader behoorlijke waar- 
borgen kan women toegczegd ann de Nederlandsche Maatsehappij 
voor grondkrediet zoodra zij een ontwerp zal hebben geleverd, 
waardoor de hog bestaande bezwarea als opgeheven kunnen worden 
bes~houwd. 

De Raad hoopt dat die bezwaren door dat gcwijzigde ontwerp 
eerie volIedige oplos~ing zullen verkrijgen, en wenseht niets liever, 
dan daardoor in de mogelijkheid gesteld te wordeu, zijae vol- 
komcne adhaesie daaraan te kunnen geven. 

hldus vastgesteld in de vergadering wtn den Rand van den 
Waterstaat van den 20 ste. April 1868. 

CONRAD, ~OOI'Zil~eT', 
H. F. F~JsJS. 
VAN ~EN DT. 

W. C. P. BARON V. REEDE V. OUDTSHOORN. 

ft. O~T~ vA~ Sc~o~AuwwN. 
N. J .  VAN DER LEE. 

C. J. ~BOI, TEN, 
C. BRVNI~GS. 
J. R. T. OR~'r. 
P. 5. It. HAI.;WARD. 
.I. ~[. :F. WJ.;LLAN, Seerelaria. 

OPMERKINGEN. 

Wij zieu, dat her elndadvies van den Rand op de door den 
minister gestelde vragen ia hoofdzaak tweeledig is,  namelijk: 
technisch en finantieel. 

Bij zijn onderzoek heeft de Rand zieh stark vastgehouden ann de 
,Proeve" van den beer Beyerinck. tIij meende, dat verder gaan 
buiten ziju last was. 

Ve]e der voorgestelde wijzigingen en de gcmaakte opmerkingen 
der heeren Beyerinek en Stieltjes zijn weI goed-of afgekeurd, doch 
men kau niet zeggen: ze zijn nile bepaald ouderzocht. 

War wij voorts te dikw~jls missen in de verslagen van den Rand 
ziju de mededeelingen der ~e~Md'zen , waarop zijn meening, oordeel 
of gcvoelen gegrond is. Ket is juist door dit gemis dat de inhoud 
dezer verslagen weinig kraehtig en her eindadvies minder belangrijk is. 

In 't algemeen meet een advies het gevolg zijn van een grondiy 
en, zooveel mogelijk, volledig onderzoek. 

Maar nu heeft door den Rand wel een onderzoek 101ants gehad op 
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teehniseh gebied, doch con fiuat~tieel onderzoek is in de verslagen 
niet te viaden. 

Het opmaken door den Raad van een gewijzigde begrooting kan 
tooh waarlijk niet voor eeu fiaantieel onderzoek doorgaaa! want 
veronderstel eens, dat hot droogmaken on in oultuur brengen der 
gronden van de Zuiderzee 120 milliocn gulden kost, dan kent men 
weI den pr/3", ann de gronden te 3estedeu, doch nu moot men ook 
nog kennen de opbreng,'t der gronden. 

En juist doze opbrengst is niet onderzocht; daarvan is in de 
ver~lagen zelfs geen woord to vinden. Welke waarde kent men nu 
toe aan de drooggemaakte gronden der Zuiderzee ? 

Stilzwijgend f 473 per bunder, zijnde de gemiddelde prijs van 
den verkoop der gronden van den Haarlemmormeer polder ? of zoo 
als de Directie der maatschappij voor grondkrediet rekent: f 400 
per bunder zandgrond en f 1500 per bander kleigrond, waardoor 
men, - -  in aanmerking nomende de verhouding der hoeveelheid klei- 
gronden tot die der zandgronden van ~ : 1 - - ,  als de gem: prijs 
per bander f 1280 verkrijgt? 

Volgens de eerste waarde, is de droogmaking aan haar zelve over: 
gelaten finantieel onmogelijk, en volgcns de tweede waarde, is zij 
in dezelfde veronderstelling eeae zeer goede finantieele zaak. 

Waarlijk een gewigtig vcrschil! 
Zonder nu de waarde der opbreagst onderzocht en in do verslagen 

medegedeeld te hebben, waarop hot advies moot berusten, geeft de 
Rand toch een finantieel eind-advies. 

Dat is te bejammeren, want hierdoor krijgt hot eind-advies meer 
con schijn~are dan een wezeulo'ke waarde en beantwoordt hot dus 
niet grondig genoeg de opvatting der gestelde vragen. Het duistere 
is alzoo niet tot klaarheid gebragt. 

De Rand heeft nit de door den minister gestelde vragen begre- 
pen, dat hij op finantieel terrein met zijn advies moest treden. 

Wij maken er den Raad volstrekt geen verwijt van dat hij hot 
gedaan heefl, maar wel dat hij hot zoo onvolledig gedaan heeft. 

Onze opvatting na het lezen der vragen en der namen van de 
leden der commissie was eene a~ldere. 

Wij dachten, dat de beantwoording der vragen alleen ui~ een 
waterbouwkundig oogpunt de droogmaking enz. der Zuiderzee moest 
ann- of afraden, doch dat de vragen volstrekt niet in diem rui~eu 
zi,  waren gesteld, dat nit de oplossing er van de wenschelijkheid 
en nuttigheid der droogmaking in 't al]eJneeu zoude moeten blijken, 
want er blijven toeh hog verschillende gewigtige gezigtspunten ter 
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behande]ing over, b. v. voor den tLandel, de Landbouwkunde, her 
Finantiewezen, de Staatkunde, en her Krijgswezen, die ann een 
tweede of derde commissie tot onderzoek kunnen worden voorgelegd. 

Wij zijn daarom van meening, in lijnregten strijd met de directio 
der maatschappij voor grondkrediet, dat de geest der vragen 
grenzen stelde, waar binnen de Rand zieh had te bewegen, en tevens 
dat de I~aad binnen die grenzen is gebleven, zoolang het gold 
het onderzoek om tot de oplossing der vragen te geraken, dus 
vgdr de beantwoording; doeh dat hij, bij de beantwoording of bij 
de adviezen buiten de grenzen is gegaan en daar uitdrukkingen 
over finantiele gevolgen heeft gesteld, die ten eersle bij de behan- 
deling van her onderzoek niet voorkomen en, naar onze meening, 
ook niet moesten voorkomen, en die ten tweede niet her gevo]g 
zijn van bekende feiten noch eener bekende ]ogische redenering. 

Iteg eind-advles van den Rand mag alzoo niet IJe~chouwd worden 

als her algemeen eind-advle* in zake de droog~p, aklng der Zui,terzee. 

Wij stippen bier verder aan (]at de betrokken Kamers van 
Koophandel behalve die van Deventer, Zwolle en I-[arlingen, welke 
reeds hunne besehouwingen hebben medegedeeld, moeten gehoord 
worden over de droogmaking der Zuiderzee, omdat de bestaande 
toestand ten opzlgtc van handel zoo aanmerkelijk wordt veranderd. 

Zij zullen te beoordeelen hebben of een net van ruime seheep- 
vaartkanalen behoorlijk met de verschillende handelplaatsen en met 
de zee in verbinding gebragt, niet beter den handel baat dan eene voor 
vt:le havens ondiepe binnenzee. Zij zullen moeten beoordeelen of 
eene verplaatsing der sluizen van de afsluiling van den Paarden- 
hoek naar den Geldersehen hock, Urk en Keteldiep voor den handel 
geene beterc gevolgen zal hebben dan de ops]ibbing van Pampus. 

Wij weten wel dat de Rand van de afdamming in het IJ  geene 
zoo sehadelijke gevolgen waeht, doeh welke redenea heeft men 
hiervoor? Is niet her Wijkermeer opgeslibt? Slibben niet alle 
doode hoeken b. v. de havens langzaam op, gelegen langs de Zuider- 
zee? en waarom zou nu de doode hock gelegen tussehen Durger- 
dam, Schellingwoude, I)aardenhoek en Muiden niet opslibben? 

Zai dat zijn ten gevolge der spuijing met de afwateringsluizen, 
of ten gevolge der strooming van het opgematen water bij de af- 
sluiting te Schellingwoude met een effect van 270 paardenkraeht? 

Het is eehter bekend hoe weinig hiervan in 't algemeen te 
waehten is,  en vooral wanneer die spuijing zich verliest in een 
breed water als Pampus. En waarom heeft men in de coneessie 
der Amsterdamsehe Kanaalmaatschappij bepaald dat de diephouding 
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van Pampus tot hare verpligting behoort? Doeh hier zal wet her 
spreekwoord toepasselijk worden: A l'impossible nul n'est tenu. 

Waarom vreesde de Rand eene aanslibbing of eene verzauding 
benoorden Enkhuizen, ten gevolge waarvan de voorgestelde sluizen 
door den beer Beijerinck naar den Geldersehen hoek verplaatst ziju? 

Ea waarom nogmaals zal Pampus allddn niet opslibben ? 
Wij stippen hier tevens ann, dat her hoogst nuttig kan zijn, 

indien eenige tmtdbouwkundigen van naam hun advies uitbrengen 
over de droog te maken Zuiderzee. Er is in ons laud gebrek ann 
goede bouwgronden. Onze landbouwende bevotking vermeerdert 
Iangzaam, doeh zoekt hog altijd te vergeefs bier te lande naar 
bouwgrond, om zieh te kunnen vestigen. Her gevolg is dat de 
vestiging dan sores in Amerika plaats heeft, in stede van in Neder- 
land. Ieder jaar worden grouden ingenomen veer spoorwegen, 
kanalen, fabriekinrigtingen, uitbreiding van steden en tot meer 
andere doeleinden. :Nu kan door ontginning van heidevelden en 
droogmaking van plassen evenwigt worden verkregen, doch de 
on%dnnlng der heidevelden kan vecltijds sleehts blj stukjes en 
hrokjes geschieden en is yank ondankbaar, omdat de beste heide- 
velden reeds tot bouwgronden gebruikt en in dien staat sleehts 
kunnen gehouden worden door gedurige bemcsting. Her krachtigste 
tegenwigt is droogmaking van plass~'n. 

Uit een algemeen landbouwkundig oogpunt verdient de droog- 
making der Zuiderzee dan ook eene ernstige overweging~ nu te mecr 
daar een dcgehjk onderzoek bewezea heeft, dat 4t5 der gronden 
zcer gesehikt tot eultuur zullen zljn. 

Wij herhalon met opzet dat op finantieel gebied, zoover bekead, 
direct ea indirect hog zeer wcinig verrigt is veer de droogmaking en 
moet~n opmerken, dat dit punt we166n der moeije|ijkste en gewigtigste 
doch niet het allesbeheersehende is. Wij stemmen ten volle in 
met de directie der Nederl. maatschapl)i j veer groudkrediet waar 
zij zegt: , I~et  behoett geen betoog, dat de opbrengst veer een 
~goed deel afhangen zal van de wijze van verkoop en wel bepaal- 
,delijk van den tijd binnen welken men dien doer a f l o o p e n : -  war 
,men  zou kunnen noemen een geforceerde verkoop, zou natuur- 
:~]ijkerwijs tot geen voordeelig resultant leiden. Men zal e r o p  
, bedacht moeten zijn, de betaling der kooppenningen zooveel moge- 
, tijk gemakkelijk te maken. Weliigt zal daartoe de medewerking van 
7~ speciale, krachtige krediet-instetlingen ingeroepen moeten worden." 

Met andere woorden: men zal een beredeneerd ontwerp van een 
algemeen exploitatieptan moeten opmaken. 
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Immers bij de droogmaking d~r Zuiderzee met haar gevolg 
komen twee kapitale bewerkingeu voor: 

lo. De grondeu geschikt ~aaken gog aulluur. 
2o. De gronden iu culguur bre~gen. 
De eerste bewerking is behandeld in her ontwerp tot afsluiten, 

indijken en droogmakcn. 
De twecde bewerkiag zal moeten behandeld worden in het ont- 

werp van een algemeen exploitatie-plan. D~arait zal dan moeten 
blijken op welke wijze vermoedelijk de voordeeligste oxploit~tie 
kan plaats hebben. 

Men zal er in moeten vindea beschouwingen over: 
de gesehiktheid der verschillendc groadsoortctl voor de cultuur; 

de grootte der perceele~ voor iedcr grondsoort; de zameuvocging 
der perceelen van verschillende grondsoortea; verkoop ca wanueer; 
verschillende wijze van verhuur; wijze van betaleu; eigen beheer 
en exploitatie; bcnoodigd exploitatie-kapitaal; kostea van onder- 
houd, euz., en dan her voorgesleldeplan. 

Uit een staatkundig oogpunt zijn de voordeelea mecr aanschou 
welijk. De aanwinst eeaer nieuwe provincie, waarin 200,000 ;~ 
300,000 menschen kunnen woncn en ruim bestaan vinden, bijna 
in hct midden des rijks, breidt her grondgebied van Ncderland 
ongeveer ~5 uit cn kan de bevolking spoedig 8 pCt. doen toencmcn. 

De voordeeten die Nederland hiervan direct geniet zijn van 
stoffclijken aard, waut Nederland is grooter en kraehtiger ge- 
worden. 

Doch men moet vooral oI~merken den morelen iudruk, welken de 
droogmaking der Zuiderzee zal makcn en nalaten. 

Van een yolk dat achtercenvoigens het tIaarlemmermcer heeft 
drooggemaakt, ziju spoorwegnet op groote schaal afwerkt, de 
waterwegen van Rotter(tam en Amsterdam naar zee oF aanzienlijke 
schaal verbetert, en thans zulk een hoogst gewigtig werk zonder 
weerga kan en wil ten uitvoer brengen ca her wezenlijk doer, zal 
men niet meer zeggen dat her een uitgedoofd volk is; bet schept 
zieh eene morele kraeht: hierdoor verhoogt 't zeker zijn aanzien 
meer dau door verdediging'smiddelen en een leger, die evenveel miI- 
lioenea verslinden als welligt de droogmaking zal kosten. 

Eene regering die her belang des Lands begrijpt, zal de gelegenheid 
omte trachten aan x~ederland dat aanzien te verschaffen met gretigheid 
te baat nemen, en zal er ook niet tegen opzien tot zekere grenzen 
opofferingen voor te dragen, zoo zij door particuliere kraehten gevor- 
derd mogten worden voor her tot stand brengen van her werk, 
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Gaan w~ nu zeer in ' t  kort na dc verkrugen resultaten, die her 
gevolg zijn der versehillende beschouwiugen en beoordeelingen in zake 
de droogmaking tier Zuiderzee; dan komen we tot her onderstaande: 

,~ de P r o c v e  ~l Her gronddenkbeeld van den heer Beyerinck, om her gedeelte van 
de Zuiderzee gelegen bezuiden de ]ijn Enkhuizen--Kampen droog 
te maken en met vrijen uitloop van den IJssel, heeft zieh met glans 
staande gehouden. 

In de hoofddenkbeelden van her ontwerp is geene verandering ge- 
komen, als alieela de voltooijing tier ringvaart door het maken van 
een seheepvaart-afwateringskanaal tussehen Muiden ea Enkhuizen. 

Veer de onderdeelen van her ontwerp der ,,Proeve" zijn vele 
wenschelijke verbcteringen aangegeven; hieruit is voldoende ge- 
bleken, dat de ,1)reeve ' '  te vroeg veer haar doel met hare eigen- 
schappen ann de beoordeeling is overgegeven en dat zij is opge- 
maakt,  hetzij in haast, hetzij met nog onvotdoende plaatselijke keunis. 

l)e v('rslagen De Raad heeff door zijn onderzoek en zijne wenken op water- 
e, adviezen van bonwkundig gebied, reel er toe bijgebragt tot her verkrijgen van 
del~ Raa~t. 

een juisten blik op eenigo deelen van het ontwerI) , doeh op finan- 
titel gebied vooral, is bet onderzoek onvolledig en ten gevolge 
hiervan, hebben de uitgebragte adviezen, overal waar ze te doer 
krijgcn met finantieele gevoIgen, weinig overluigende waarde. 

Memorie van In  deze memorie wijzigt de heer Beijerinek zelf eenigzins eenige 
bea~twuording deelen van zijn ontwerp of neemt hij de mecste der aangegeven 
va. den  h e e r  
t]cijerinck, wijzigingen van den l~aad, zij het dan ook gedeeltelijk aan; hoofd- 

z~tkelijk echter verzet de hcer Beijerinck zieh tegen de gemaakto 
begrootiug van den 1%ad. 

Memorie der Deze memorie is niet van technischen aard; zij wijst e r o p  dat 
Xederlandsche de l~aad zich te uitshfitend heef't bczig gchouden met bet ontwerp 
~naatschappij. tier I)roeve en te weinig de gevallen behandelt, waaronder de 

droogmaking der Zuiderzec technisch en fiaantieel mogelijk kan 
zijn of gemaakt worden. 

Tot her finantieel gebied behooren eenige opmerkingen, die zeer 
de aandacht verdienen. 

I~apport van I[et rapport van den hcer Stieltjes bestaat uit twee verslagen 
~.heerStieltjes. inhoudcnde her eerste de a?ge,~,e~e, het twcede de lech~d~vke be- 

schouwingcn. 



1030 

In  de algemeene besehouwiugen wordt op heldere wijze de 
noodzakel]jkheid der uitbreiding van het grondgebied van Neder- 
land betoogd tot verkrijging van meet bevolking, en dat daartoe 
de binnenlandsehe uitbreiding wenschelijk is. 

Tevens wordt daarin aangetoond dat her raadzaam is her zui- 
delijk feel der Zuiderzee droog te maken met vrijlating der nit- 
mending van den IJssel ,  en w o r d t e r  in behandeld her verband 
tussehen de droogmaking en her Noordzee-kanaal, de invloed dien 
de droogmaking op de waterstauden der Zuiderzee kan hebben en 
daardoor op de belangen der seheepvaart en afwatering; verder 
vindt men or in versehil]ende gegevens over af te voeren water 
door boezemkanalen en sluizen. 

In  de teehnisehe besehouwingen, worden de hoofdzaken der 
droogmaking en war daartoe behoort,  als de afwaterlng en seheep- 
vaart enz. behandeld; hier wordt ook aangetoond, dat vele der 
deelen van her ontwerp der droogmaklng voorgesteld in de ,,Proeve", 
eene verruiming behoeven, doeh de heer Stieltjes is van oordeeI 
dat de Rand  de bezwaren en kosten veeltijds te hoog gesteld heeft. 

Verslag van De verslagen toonen ann dat de werkzaamheden met reel zorg 
de HH.Stieltjes zljn verrigto en dat de verkregen uifkomsfen door het scheikundig- 
en Beijerinck . . . . . .  . . . .  tanaDouwxunal~ onderzoek, zeer gunstig mogen genoemd worden. aer gronaDorm- 
gen, en verslagDaaruit foeh is gebleken fa t  ~ der in te dijken gronden genoeg- 
van dr v Bern- • - f zam~ klei ann de oppervlakfe hebben om als bouwgrond veer ver- 
melen, be~e - 
reade her sehei-sehillende gewassen te kunnen dienen, terwijl her overige ] zand- 
kundigen land-gronf is, die ook hog ten deele met befrekkelijk geringe kosten 
bouwkundig on- , ,, 
derzoek derop-vruen~naar zal kunnen gemaakt worden. 
geboorde aarde. 

Do stand der zaak is dus feze:  
De mogelijkheid der uitvoering op waterbouwkundig gebied is 

algemeen erkend; op finantieeI gebied is f i t  niet her gevaI en 
ontbreekt her onderzoek. 

I-let is noodig fa t  een nader gewijzigd, eenigzins meer gedetailleerd 
ontwerp worde opgemaakt, waarin van de voorliehtingen tot nu 
toe over de zaak verkregen, zoo reel mogelijk, nuttiggebruik ge- 
maakt wordt. 

Een uitgebreid onderzoek op finanfieel gebie,'l en een onderzoek 
op handels-, algemeen landbouwkuudig,  staatkundig- en krijgs- 
kundig gebied is hoogst wensehelijk. 

Delft, Augustus 1868. N . H .  HE~XET. 


